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Landelijk zitten we in een tweede golf van het coronavirus.

In dit corona nieuws delen wij algemene informatie en regels die gelden voor heel Ons Tweede Thuis. 

Specifieke locatie informatie deelt de locatie zelf met cliënten en het netwerk.  
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MAATREGELEN NA PERSCONFERENTIE

Het kabinet heeft in de persconferentie van 20 januari extra strenge maatregelen afgekondigd die van kracht 
blijven tot in elk geval 9 februari. Het is belangrijk dat we corona, en de Britse variant, onder controle krijgen. 
Vooral nu we weten dat deze variant besmettelijker is dan de variant die we tot nu toe kenden. 

De belangrijkste maatregelen van de overheid zijn: 

• Een avondklok van negen uur ’s avonds tot half vijf  
 ’s morgens. 

• Een huishouden mag nog maar één bezoeker per  
 dag ontvangen (in plaats van de twee nu). 

• Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een  
 uitvaart wordt beperkt tot 50 (was nu 100). 

• De eisen aan reizigers uit het buitenland worden  
 verder aangescherpt. 

Wat betekent dit nu voor ons? 
Ons Tweede Thuis vindt het belangrijk om de kans op 

besmettingen tot het minimum te beperken en het leven 

van onze cliënten en verwanten zo aangenaam mogelijk 

te houden. De vaccinaties van cliënten die bij ons wonen 

zijn inmiddels begonnen. En we 

verwachten dat andere cliënten 

ook snel gevaccineerd kunnen 

worden. Het is belangrijk dat 

een ieder zich goed aan de 

regels houdt om besmettingen 

te voorkomen en zo kunnen we 

ook doorgaan met vaccineren.  



ACTUELE CIJFERS 
week 18- 24 januari 
2 medewerkers positief getest 

De locatiemanager informeert het netwerk 

over een actuele besmetting op de locatie.

Ik ben toch al beschermd na de eerste prik?  
Je bent nog niet volledige beschermd en niet 

iedereen is gevaccineerd. Na vaccinatie blijven 

de corona maatregelen gelden, dus gebruik 

beschermingsmiddelen, afstand houden, handen 

wassen en bij klachten thuisblijven en testen.

Bezoek  
We hanteren het uitgangspunt van 1 bezoeker per 

cliënt per dag.  

We maken op maat afspraken met verwanten en 

familie rond bezoek en logeren. En dat kan per 

locatie verschillen.

Logeren 
Logeren bij familie is mogelijk maar we raden het 

af zo lang de lockdown duurt. Logeren bij Ons 

Tweede Thuis blijft in overleg mogelijk.  

AVONDKLOK

Medewerkers 
We houden ons aan de avondklok. Medewerkers die 

’s avonds en ’s nachts moeten werken krijgen van 

ons een verklaring waaruit blijkt dat ze de avondklok 

mogen negeren, uiteraard alleen op de avonden dat 

je moet werken. 

Verwanten en familie 
Ben je mantelzorger en moet je tijdens de avondklok 

een cliënt bezoeken? Dan moet je zelf de Eigen 

verklaring invullen en deze printen of op je telefoon 

kunnen laten zien. 

Cliënten
Ook cliënten moeten zich aan de avondklok houden.  
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VACCINATIE CLIËNTEN  

Corona vaccinatie geslaagd voor cliënten die 

wonen bij Ons Tweede Thuis 

In de week van 19 t/m 22 januari zijn ruim 

1000 cliënten die wonen bij Ons Tweede 

Thuis gevaccineerd. Bekijk nog even dit 

filmpje voor een impressie hoe dit verlopen 

is. Over 3 a 4 weken krijgen deze cliënten de 

tweede prik.    

Start vaccinatie andere cliënten 
Cliënten die alleen dagbesteding 

hebben van Ons Tweede Thuis, cliënten 

die begeleid zelfstandig wonen, 

cliënten die bij ons logeren en cliënten 

die zelfstandig wonen met adl-zorg 

krijgen de oproep voor vaccinatie van 

de huisarts. Het is nog niet bekend 

wanneer dit gaat starten.

Actuele corona informatie
Kijk op www.onstweedethuis.nl
Vragen: corona@onstweedethuis.nl 

Deze maatregelen gelden tot nader order. Mochten maatregelen in de 
gehandicaptenzorg en in onze veiligheidsregio veranderen, dan sluiten 
wij daar ook bij aan als organisatie.

VRAGEN
Heb je vragen? Stel die rechtstreeks aan de 

persoonlijk begeleider of de locatiemanager. 

Of mail naar corona@onstweedethuis.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok
https://www.youtube.com/watch?v=SHhOd3ctRXI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SHhOd3ctRXI&feature=youtu.be
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